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El municipi ha tancat l’estiu amb les celebracions
de l’11 de setembre i de les Festes d’Estiu (11)

Aiguafreda
encén la festa
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AIGUAFREDA TINDRÀ UN NOU AMBULATORI
MILLORANT ELS CARRERS I CARRETERES

10

ÈXIT DE LA FIRA DEL TASTET
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TREBALLANT PER L’AMPLIACIÓ DEL CEIP

15

COMENÇA LA TEMPORADA ESPORTIVA

TELÈFONS D’INTERÈS
· Ajuntament (hores d'oficina)

93 844 22 53

· Ajuntament (urgències 24 h.) 606 98 11 11
· Ajuntament (fax)

93 844 21 85

· Ajuntament (Serveis Socials)

93 844 22 53

· Autocars Segalés de Granollers
93 870 78 60

notícies breus

Festa de la Gent Gran
El passat 5 de novembre Aiguafreda celebrava la seva Festa de la
Gent Gran. El programa d’aquesta tradicional trobada d’homenatge als més grans de la nostra vila s’iniciava al migdia amb la missa
a l’església parroquial. A partir de les 14 h, a Muntanyà, es convocava el tradicional dinar acompanyat amb música, lliurament de
regals i amb el ball de cloenda.

· Biblioteca Popular Lluís Millet 93 844 22 01
· Bombers de la Generalitat
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· Camp d'esports municipal

93 844 07 29

· CAP Aiguafreda

93 844 10 26

· Casal d'avis Sant Jordi

93 844 22 26

· Centre d'Atenció a la Dona

93 860 05 17

· Centre d'Informació d'Aiguafreda
(Parc Montseny)
93 844 01 54
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· Moment del dinar de la Festa de la Gent Gran de l’any passat

· Consultes mèdiques

902 11 14 44

· Escola Pública La Muntanya

93 844 01 82

· Estabanell i Pahisa, S.A.

93 860 91 00

· Estació de RENFE

93 844 03 38

· Farmàcia

93 844 24 14

Nou pont al Torrent de la Llobeta
Recentment s’ha instal·lat un nou pont sobre el Torrent de la
Llobeta. Aquesta actuació ha permès restablir l’antic pas sobre
aquest torrent de la nostra vila.

· Hospital General de Granollers
93 849 10 11
· Hospital General de Vic

93 889 11 11

· Mossos d'Esquadra i emergències trànsit
088
· Mossos d'Esquadra Granollers 93 860 85 24
· Oficina de Correus

93 844 04 99

· Parròquia Sta. Maria d'Aiguafreda
(Rectoria)
93 844 01 04
· Punt d’Informació Juvenil

93 844 07 86

· Residència 3a. edat Can Caló
93 844 03 62
· Residència 3a. edat La Font

Curset de memòria
Des del passat 6 de novembre, el local de la Creu Roja torna a acollir un nou curs de la memòria.

93 844 10 61

· SOREA, Servei municipal d'aigües
93 881 22 53
· Servei de taxi d'Aiguafreda

627 55 33 05

· Servei de taxi d'Aiguafreda

627 55 33 06

· Urgències mèdiques
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editorial

AIGUAFREDA I EL CREIXEMENT
URBANÍSTIC DE L’ALT CONGOST
Sempre dic, i així ho crec, que el nostre municipi és privilegiat per la seva
situació. Tenim la sort de viure en un lloc meravellós i tranquil, enmig
de la natura, a prop de ciutats mitjanes, no gaire lluny de la gran
ciutat, de la mar i dels Pirineus. Però aquesta privilegiada situació ens
comporta, també, alguns inconvenients.
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Aiguafreda compta amb molts serveis que generen elevats costos de manteniment. En bona part, aquests serveis son també utilitzats per persones de municipis encara amb menys població, que escassament
contribueixen a suportar els esmentats costos malgrat la voluntat del
nostre Ajuntament per arribar a acords en aquest aspecte.

Els nous edificis d’altres municipis es van omplint de persones que, de moment,
no tenen serveis en els seus pobles i hauran de venir a utilitzar els d’Aiguafreda
Fa la sensació que contribuir proporcionalment, en la mesura necessària, és
com reconèixer una dependència que deshonra el més petit. Jo considero
que és al contrari i entenc que no és gens encertat fer un ús constant
d’instal·lacions alienes sense aportar allò que és just. Actualment
podem veure com en altres municipis els edificis creixen com a bolets.
Aquests nous edificis es van omplint de persones que no tenen serveis en els
seus pobles i hauran de venir a utilitzar els d’Aiguafreda. Sabem, per pròpia
experiència, que els serveis no es creen ni es construeixen d’avui per a demà.
Nosaltres, que som curosos en el creixement urbanístic, ens podem trobar
amb les instal·lacions col·lapsades fruit del desig de créixer en
població, a qualsevol preu, d’alguns dels nostres municipis veïns.
Malgrat la nostra voluntat de mantenir una bona convivència veïnal, si es produeixen els fets esmentats anteriorment i afecten negativament la qualitat de
vida dels aiguafredencs ens veurem obligats a prendre les mesures
adients per evitar-ho.
Seria lamentable que arribéssim a aquest extrem, però cal considerar que els
ciutadans d’Aiguafreda han de tenir prioritat absoluta per gaudir
dels serveis municipals del nostre poble, i això, des de l’Ajuntament, ho
tenim i ho tindrem molt present.

Joan Vila i Matabacas
L’Alcalde
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Aiguafreda s’adhereix al Pacte per a la Salut del Vallès Oriental sector central,
en el qual s’inclou el nou equipament

UN NOU AMBULATORI PER A UNA MILLOR
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Al llarg de l’any 2008 està prevista la construcció a
Aiguafreda d’un nou Centre d’Atenció Primària
(CAP), dins del nou sistema d’atenció sanitària que
s’implantarà a partir del Pacte per a la Salut del
Vallès Oriental sector central. El passat mes de
març l’Ajuntament s’adheria a aquest pacte subscrit
entre el conjunt de municipis afectats i la consellera de Sanitat, Marina Geli. L’objectiu del Pacte per a
la Salut és acostar la sanitat al ciutadà per resoldre
les seves necessitats en aquest àmbit.
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L’opinió dels afectats
Per tal d’aconseguir que els treballs que cal desenvolupar a partir del Pacte per a la Salut s’adiguin
amb les necessitats dels afectats, es desenvoluparà
un estudi de totes les parts implicades. Així, es
tindrà en compte l’opinió dels ciutadans, del personal mèdic i dels Ajuntaments dels municipis participants per poder optimitzar constantment els serveis
mèdics que s’ofereixen i recolzar millor els pacients
ajudant-los des d’altres serveis existents (serveis
socials, etc.).
En l’actualitat l’Ajuntament es troba a la
recerca dels terrenys més adients per a la implantació del futur ambulatori
Pel que fa, concretament, al futur equipament sanitari que vindrà a substituir l’actual ambulatori,
situat al Casal Sant Jordi, des del consistori aigua-
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fredenc ja es treballa en les gestions necessàries
per disposar dels terrenys on s’haurà de construir.
La voluntat consistorial és fer possible que el futur
CAP se situï en una zona cèntrica per tal de facilitar-hi l’accés a tots els ciutadans.

Ja ha estat creat el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública
de la Demarcació de Granollers

LA TELEVISIÓ DIGITAL AMB PARTICIPACIÓ
D’AIGUAFREDA, MÉS A PROP

Aiguafreda és un dels set municipis que formen part del Consell Executiu de la televisió
Pel que fa a la nostra vila, Aiguafreda s’ha garantit
un paper destacat en la gestió del futur canal digital gràcies a l’entrada de l’Ajuntament entre els set

que conformen el Consell Executiu de la futura
televisió. Aquest mitjà de comunicació tindrà un
ampli abast, ja que es preveu que les seves emissions arribin al 80% del territori del Vallès Oriental.
L’inici d’aquestes està previst per als primers dies
del 2008.
Els canals locals
El passat 4 d’abril el govern de la Generalitat aprovava la concessió dels 37 canals de televisió digitals locals reservats a les entitats municipals. En
concret, es van adjudicar a aquells municipis inclosos en el Pla Tècnic Nacional de la TDT que van
acordar, a través dels seus plens respectius, demanar un programa del canal múltiple corresponent a
la demarcació.
La tecnologia de la Televisió Digital Terrestre es
caracteritza, envers de la televisió tradicional, per
una millor qualitat d’imatge i so i per la possibilitat
que ofereix als telespectadors d’interactuar amb la
programació.
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El passat 13 de setembre va quedar oficialment
constituït el Consorci per a la Gestió de la Televisió
Digital Local Pública de la Demarcació de
Granollers, Consorci Teledigital Granollers. Aquest
ens aplega el conjunt dels 16 municipis que gestionaran el canal de televisió digital terrestre (TDT)
atorgat a aquesta demarcació per part de la
Generalitat. Les poblacions consorciades són
Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells,
Caldes de Montbui, Cànoves i Samalús, Canovelles,
Cardedeu, la Garriga, Granollers, Lliçà d'Amunt,
Lliçà de Vall, La Roca del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor i
Santa Maria de Palautordera.
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La urbanització d’aquestes vies suposarà
una sèrie d’avantatges per al conjunt del municipi

S’ADJUDIQUEN LES OBRES
DELS CARRERS DEL PONT, MAJOR I NÚRIA
Ja han estat adjudicades les obres d’urbanització
dels carrers del Pont, Major i Núria amb un pressupost de 539.000 euros, en el cas de les obres dels
dos primers, i de 218.000 euros en el cas del carrer
Núria. No serà, en tot cas, fins el proper mes de
gener quan s’iniciïn els treballs que han d’afectar
un tram del carrer Major i el carrer del Pont, des de
la Plaça de l’Ajuntament fins a la carretera de
Ribes. Amb aquesta decisió, l’objectiu és permetre
que el trànsit sigui fluït a la zona en època prenadalenca i nadalenca, per evitar que la zona comercial i el casc antic es vegin afectats durant aquestes dates.
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Amb les obres als carrers del Pont i Major es
donarà prioritat als vianants per sobre del trànsit

Aquests treballs de reurbanització, cofinançats per
la Generalitat i l’Ajuntament, tenen com a principal
objectiu continuar amb la feina desenvolupada fins
el moment al casc antic per tal de prioritzar el pas
de vianants i de reforçar la imatge històrica d’aquell. A més, entre d’altres millores, les obres serviran per modernitzar la xarxa d’aigua, l’enllumenat
i el clavegueram existents a la zona.

El carrer Núria
Més properes en el temps seran les obres del
carrer Núria, que tenen previst el seu inici per a
aquest mateix mes de novembre en el tram que va
des del carrer Natzaret fins a la carretera de Ribes.
El finançament de l’obra, com és habitual en
aquests casos, haurà de ser assumit proporcionalment pels propietaris dels terrenys de la zona.
Entre els beneficis que suposarà aquesta actuació
cal destacar la millora del trànsit, la construcció de
l’ampliació de l’escola La Muntanya i l’acabament
de la Sala Polivalent Can Plantada.
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La remodelació de la primera fase de la carretera de Ribes
es troba pràcticament enllestida

UNA CARRETERA A LA MIDA
DELS VIANANTS

· Carretera de Ribes

Les millores
Entre els aspectes més destacats de la millora experimentada en el tram sobre el qual s’ha treballat cal
destacar la seva adaptació per prioritzar el trànsit
de vianants. Així, s’ha reduït l’amplada del ferm,
aconseguint d’aquesta manera reduir la velocitat
dels vehicles en aquesta via. Paral·lelament, s’han
ampliat voreres i s’han multiplicat els passos de vianants per tal de facilitar-hi la circulació a peu. Els
vehicles també podran accedir més còmodament a
la zona gràcies a la creació de nous aparcaments.
Des del consistori existeix el compromís de
vetllar perquè els resultats de l’actuació siguin els
esperats
Des de l’Ajuntament s’ha assumit el compromís de
vetllar pels resultats que donin les modificacions
dutes a terme per la Generalitat. Si aquestes no
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Després dels inconvenients puntuals que han suposat les obres de la carretera de Ribes aquestes es
troben properes a la seva finalització en la seva primera fase. Segons ha informat la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, el
govern català ha esgotat el pressupost destinat a
aquesta actuació, i ha quedat per a una futura
segona fase el tram que va des de la cruïlla dels
carrers Major i Nostra Senyora de Núria fins a la
riera de Martinet.

· Carrer d’Aiguafreda de Dalt

acompleixen l’objectiu de fer de la carretera una via
urbana integrada al municipi es prendran les mesures oportunes.

Un nou carrer d’Aiguafreda de Dalt
Amb l’encesa del nou enllumenat del carrer
d’Aiguafreda de Dalt es posava el punt i final
el passat mes d’agost a les obres d’urbanització d’aquest carrer. Els treballs, amb la
col·laboració dels veïns, l’empresa constructora i els tècnics que els han dirigit, han
satisfet les necessitats dels habitants de la
zona urbanitzant-la i fent-hi acabats com ara
la creació d’una petita zona verda.
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Tot i no haver-se arribat encara a un acord, des de l’Ajuntament se segueix treballant
per fomentar el diàleg entre les parts
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Continua la ferma oposició de l’Ajuntament
d’Aiguafreda a la realització del projecte del polígon
industrial de Centelles en part dels termes en què
ha estat plantejat. En concret, ja fa mesos que el
consistori va exposar la seva preocupació pel fet
que en els treballs de realització d’aquest polígon
s’hagués inclòs la creació d’uns talussos al marge
dret del riu Congost que, per la seva alçada, poden
suposar un perill directe per al nostre municipi en
cas de riuada (com constaten els precedents del
1994).
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Des de l’Ajuntament s’han dut a terme, i es continuen fent, tot tipus de gestions amb les parts implicades per tal d’aconseguir modificar el projecte,
sense que, fins el moment, s’hagi assolit un consens que pugui satisfer tots els implicats. En tot
cas, el consistori no renuncia a seguir amb les seves
reclamacions a totes les parts.
L’Ajuntament portarà el cas als tribunals si
no es dóna una solució satisfactòria al nostre
municipi

Donat el fet que les negociacions no han permès
fins al moment obtenir els fruits desitjats, des de
l’Alcaldia ja s’ha avançat la intenció de posar el cas
en mans de la justícia si no es reben de manera
urgent avals que el projecte es modificarà per
garantir la seguretat de la nostra població. Aquesta
decisió s’ha pres arran del fet que les reclamacions
d’Aiguafreda no han estat satisfetes per part de la
Generalitat de Catalunya; més concretament, per
part de l’Agència Catalana de l’Aigua, depenent de
la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.
Els precedents
L’oposició a part del projecte del polígon de
Centelles es fonamenta en els precedents existents
pel que fa als perills que poden acompanyar una
hipotètica crescuda del riu Congost. Ara fa 12 anys,
el 10 d’octubre de 1994, Aiguafreda ja va patir
serioses destrosses per culpa d’una riuada provocada per aquest tram del riu que des del municipi veí
ara es treballa per modificar.
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Aquells veïns que així ho demanin podran mantenir alguns serveis
al CAP de la nostra vila

CANVI DE CAP A SANT MARTÍ
DE CENTELLES
Tot i que no ha arribat a l’Ajuntament d’Aiguafreda
cap comunicació formal sobre això, el consistori de
Sant Martí de Centelles ha decidit deixar de tenir
com a referència el Centre d’Assistència Primària
(CAP) d’Aiguafreda. L’Ajuntament d’Aiguafreda ha
lamentat profundament aquesta decisió, que pot
comportar molèsties als habitants del nucli urbà de
l’Abella.

d’anar per rebre atenció sanitària o trucar en casos
d’urgència, si bé els ciutadans tenen dret a triar
metge encara que aquest pertanyi a un altre ambulatori. En tot cas, els serveis d’infermeria i urgències
li hauran de ser prestats al centre al qual pertanyi
el seu municipi. Això vol dir que una persona del
nucli urbà de l’Abella que triï metge a Aiguafreda
haurà d’anar a posar-se les injeccions al CAP de
Centelles i trucar-hi en cas d’urgència.
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Els serveis
Els municipis poden triar el CAP al qual volen
pertànyer, que és al que els seus ciutadans hauran

Gràcies a una donació privada, els usuaris podran disposar
d’un billar emblemàtic per al municipi

UN BILLAR HISTÒRIC
PER AL CASAL SANT JORDI
Des d’aquest passat mes d’octubre, el Casal Sant
Jordi acull una taula de billar estretament relacionada amb la història recent del municipi, ja que pel
seu tapet han passat diverses generacions d’aiguafredencs. Gràcies a la donació desinteressada de la

família del desaparegut Pere Salgot Garriga, ara
aquests tornen a disposar d’una taula que, per les
seves característiques, com el taulell elaborat amb
pissarra, es pot considerar pràcticament una peça
de museu.
El seu passat
El billar en qüestió va estar instal·lat en els seus orígens a l’antic Bar Miró, des d’on va passar al Bar
Novelles per, finalment, ser adquirit per la família
Salgot Garriga per al seu ús particular. Després d’aquest bagatge, el cercle torna a tancar-se en estar
el joc, novament, a disposició de tots els ciutadans.
Prèviament, la taula ha estat revisada i posada a
punt per una prestigiosa empresa especialitzada.
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A la fira es van poder degustar
tot tipus de plats, vins i caves

CENTENARS DE VISITANTS
A LA FIRA DEL TASTET
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Al voltant de 600 persones es van donar cita a la
darrera edició de la Fira del Tastet, la trobada gastronòmica que cada any ofereix als visitants la possibilitat de conèixer en primera persona els plaers de la
cuina local. Enguany van ser 16 els estands participants en les dues categories establertes —professionals i particulars—, en els quals els visitants van
poder bescanviar els 540 tiquets de 4 tastets que es
van vendre.
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L’associació de comerciants Aiguafreda
Comerç va sortejar sopars en establiments del
municipi
Per tal d’amenitzar les degustacions, la Fira del Tastet
va comptar amb música en directe i amb propostes
com el sorteig organitzat per l’associació Aiguafreda
Comerç. Així, després del lliurament de records als
participants va tenir lloc un sorteig de diversos sopars
en els bars i restaurants del nostre municipi. D’altra
banda, també s’hi van atorgar els premis al millor
estand professional, per al Bar Montseny, i al millor
particular, per a Iniciativa per Catalunya – Els Verds.
Per triar
Un dels aspectes més destacats de la fira, a més de
la possibilitat de gaudir en un únic espai —com és la
Sala Polivalent «Can Plantada»— de bona part de l’oferta gastronòmica d’Aiguafreda, és la varietat de
plats. A més de tot tipus d’àpats, els tiquets també
donaven la possibilitat de gaudir de postres, vins i
caves.

Els participants
En aquesta edició, la Fira del Tastet va
comptar amb la participació dels següents
establiments comercials i particulars:
Particulars

Professionals

-

-

Imma
Montse
Àlex Salcedo
Donai
Núria
ICV
Carme Bayès
ERC

El burrito caliente
Bar Miguel
Can Girabent
L’esquella
Can Salgot
Bar Montseny
Els Traginers
Emusterra

Les activitats programades oferien propostes
per a tots els gustos

ÈXIT DE LES FESTES
D’ESTIU

Viure el carrer
Tot i la varietat, el conjunt de propostes tenia com a
nexe comú centrar la programació als espais públics
aprofitant el bon temps. D’aquesta manera, es va
poder tornar a gaudir del cinema a la fresca amb
dues projeccions. Els més menuts i els joves també
van tenir un especial protagonisme, amb activitats
com ara els jocs amb inflables que es van instal·lar al
parc de la carretera, l’espectacle infantil a càrrec del
grup «Cop de Clown» o el concurs de dibuix ràpid.

La celebració de l’11 de setembre se centra
en la tradició i la cultura catalanes

11 DE SETEMBRE, RECORD I TRADICIÓ
La celebració de la diada nacional de Catalunya a
Aiguafreda va venir acompanyada de propostes
estretament relacionades al nostre municipi amb la
cultura i la tradició. Així, aquesta última i el record
es mesclaven amb propostes com el correfoc que
tenia lloc la nit del 10 de setembre pels carrers de
la nostra vila. Van ser els diables de Granollers els
encarregats de posar llum, foc i soroll a la nit

d’Aiguafreda, entre tots els assistents que van voler
sumar-se a un acte ja consolidat entre les celebracions de l’11 de setembre.
Un concert del grup «Xarop de Canya» va
posar el punt i final a les celebracions de la diada
El dia mateix de la Diada, a partir de les set de la
tarda al parc de la Carretera, un concert a càrrec
del grup «Xarop de Canya» posava el punt i final a
la celebració. Tots els assistents van poder gaudir
de la peculiar visió de la música tradicional i popular que ofereix aquesta banda, gràcies a l’originalitat dels seus arranjaments.
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Un any més, estiu i Aiguafreda eren sinònim de propostes culturals i lúdiques amb la celebració de les
Festes d’Estiu. Entre les activitats que tingueren
cabuda dins de les passades festes trobàvem tot
tipus d’iniciatives, des de les musicals —com les
havaneres amb rom cremat a la plaça Major— a les
relacionades amb la nostra cultura i tradició, com la
Trobada de Gegants d’Aiguafreda, amb la participació
de cinc colles.
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Enguany s’han treballat aspectes com els oficis més propers i
la història d’Aiguafreda

EL CASAL D’ESTIU
APROPA ELS JOVES AL MUNICIPI
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Aprendre quins són els oficis que ens envolten o
conèixer les diferents etapes de la història de la nostra vila: aquestes eren les propostes formatives que
enguany posava a l’abast dels més joves el Casal
d’Estiu. Enguany foren 160 els joves que van participar d’una proposta d’estiu en la qual es combina el
lleure amb la continuïtat de l’aprenentatge durant l’època de vacances. El casal obria les seves portes des
del 26 de juny al 30 de juliol i des del 28 d’agost al 8
de setembre per tal d’ajudar als pares i mares a conciliar la seva vida laboral i la seva vida familiar.
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L’oferta
El Casal d’Estiu, ubicat a les escoles i el pavelló, estava obert a tots els nens i nenes a partir dels tres anys.
A més de les activitats proposades, disposava també
de servei de menjador per als usuaris que el poguessin necessitar.

L’increment de la natalitat es fa palès
amb l’inici del curs escolar

UNA ESCOLA EN CREIXEMENT
Aiguafreda creix, com demostren les matriculacions
per al curs escolar que s’iniciava fa tot just unes setmanes. D’aquesta manera, ja s’ha previst una ampliació del CEIP La Muntanya, que enguany obria les
seves portes amb normalitat i amb un increment en el
nombre d’alumnes matriculats. Aquest augment d’estudiants ha provocat que algunes de les classes s’hagin desdoblat per tal de facilitar les condicions d’aprenentatge dels mateixos.
La direcció de l’escola, l’AMPA i
l’Ajuntament treballen de manera conjunta en la
futura ampliació
Aquest curs 2006-2007 són 94 els alumnes matriculats en el cicle d’Educació Infantil i 157 els d’Educació
Primària. En tot cas, ja es disposa d’un projecte d’ampliació aprovat per la Conselleria d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya, i actualment la direcció de
La Muntanya, l’AMPA i l’Ajuntament treballen per fer
realitat de la manera més eficient aquesta ampliació
prevista per al curs vinent.

Al llarg del passat mes d’agost, el Punt d’Informació Juvenil ha registrat
una notable afluència d’usuaris

EL PIJ, UNA RESPOSTA AL LLEURE
DELS JOVES

El nou curs
Amb l’arribada del setembre els amants dels videojocs tornaven a disposar d’una nova oportunitat per
demostrar les seves habilitats amb el popular Pro
Evolution Soccer V gràcies al Campionat Play
Station II. El nou curs suposa, en tot cas, l’inici de
noves propostes, entre les quals destaquen els propers cursos programats de djembé i percussió,
vídeo i directors de lleure.

La temporada, especialment al mes de juliol, s’ha caracteritzat
per una destacada afluència

GRAN AFLUÈNCIA A LA PISCINA
MUNICIPAL
Un dels equipaments municipals que ha tingut una
major demanda al llarg dels darrers mesos ha sigut
la piscina municipal, que enguany ha tancat una de
les seves temporades amb major nombre d’usuaris.

I és que el bon temps és un reclam immillorable per
als qui volen passar una estona o tot el dia a les
instal·lacions de la piscina. L’oferta de la piscina
s’obria, a més d’aquells que volien exercitar-se o
fugir de la calor, a tots els que volien aprendre a
nedar o perfeccionar-se en aquesta pràctica.

Més d’un centenar de persones, entre
infants i adults, van participar en els cursos de
natació

D’aquesta manera, els cursos de natació van comptar amb la participació de més d’un centenar de
persones. Aquests s’orientaven a totes les edats,
tant a infants i joves com a adults que no han tingut mai l’oportunitat d’iniciar-se en la pràctica d’un
esport tan complet com és la natació.
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Durant aquests passats mesos d’estiu, el Punt
d’Informació Juvenil (PIJ) s’ha consolidat com un
referent per al lleure dels joves del municipi registrant una important afluència d’usuaris. Entre les
iniciatives ofertes des del PIJ al llarg dels darrers
mesos destaca el Casal d’Estiu per a Joves, en el
qual un grup de nois i noies d’entre 12 i 16 anys del
municipi van tenir durant tot el mes de juliol un
punt de trobada.
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la veu dels partits
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CIU
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CGA-PM-PSC

A l’hora d’escriure aquest article encara desconeixem el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya; sigui el que
sigui, en la campanya electoral la gent de CiU hem fet la feina
ben feta i l’hem fet sense deixar-nos intimidar, sense haver
perdut el coratge per dir les coses pel seu nom. Som sobiranistes com els que més i no admetem lliçons de catalanitat,
no hem amagat ni hem dissimulat quin és el nostre horitzó
final, però, per arribar-hi, en el camí de la crispació i l’enfrontament no ens hi trobaran. A Convergència estimem el País,
que vol dir la seva gent, però també la terra, i volem una
Catalunya moderna i pròspera on del concepte de dretes i
esquerres, ja desfasat en una societat moderna i progressista, no se’n faci una bandera per separar bons i dolents ni un
obstacle per al progrés. I és la nostra esperança que en la
nova etapa que comença tant el PP com el PSOE, perquè en
aquest cas no hi ha gaire diferència, tinguin un major respecte per Catalunya i per tots els catalans.
Des de l’Agrupació de CiU d’Aiguafreda, volem agrair a tots
els que ens heu fet confiança el vostre suport.

Quan es publiqui aquest número de la revista haurem celebrat eleccions al Parlament, i disposarem d’un nou govern
que haurà de desenvolupar l’acció iniciada pel govern
Maragall, un govern de progrés que ha fet possible, entre
d’altres, impulsar un conjunt d’actuacions pensades per al
desenvolupament dels municipis petits i els seus ciutadans,
que veurem amb el desplegament del nou Estatut, a poc
més dels preparatius de les noves comeses municipals que
celebrarem d’aquí a pocs mesos.
Són moments de reflexió i de passar comptes per la gestió
feta, tant pel que fa a la gestió del govern de la Generalitat
com a la de l’Ajuntament, que, per propera o llunyana que
ens assembli, ens pertany, responsabilitza i no pot deixarnos indiferents.
I enmig d’aquest procés, volem recordar l’acomiadament,
aquest estiu, de l’Encarna com a regidora de l’Ajuntament,
que per incompatibilitats laborals no pot dedicar el temps
suficient a complir amb les seves responsabilitats municipals. No obstant, l’Encarna segueix vinculada al Grup i a la
vida social i política d’Aiguafreda. La substituirà en Toni
Blanch, encara pendent de la seva incorporació, com a nou
regidor. En Toni és una persona vinculada a la vida activa
d’Aiguafreda i que es vol comprometre políticament amb el
municipi. Benvinguda, doncs, la seva incorporació, que permetrà seguir i renovar l’activitat del Grup Municipal a la
cursa final d’aquest mandat.

CiU-Aiguafreda

Grup Municipal Gent per Aiguafreda - PSC-PM

ICV-EPM
És lamentable que ens reservin un espai tan mínim dedicat
als diferents partits, potser pensaven que faríem política
generalista, però la nostra vocació és fer política municipal:
volem dir arribar als detalls de les decisions que ens afecten en el dia a dia i en el futur. Lamentem també que encara no tinguem un consell plural de redacció. No hem d'oblidar que aquesta publicació té la missió d'informar dels
assumptes municipals, però va néixer viciada i destinada
com a suport i propaganda d'un grup municipal, el majoritari que està al govern, és clar, amb un cost excessiu que
paguem entre tots.
El fet de col·laborar-hi ens fa participar de la farsa, alhora
que reforcem, lamentablement, l'aparent correcció. De
totes maneres, és un petit espai de llibertat on, de moment,
podem dir el que volem. Amb un consell plural de redacció
acordaríem els continguts informatius i, en el cas d'haver-hi
discrepàncies, podríem, si més no, exposar les raons i qui
sap si convèncer; cal, però, creure en la democràcia, en el
debat democràtic; a Aiguafreda poques vegades ha estat
així; ho lamentem i confiem que un dia, gens llunyà, això
canviarà; vaja, si depèn de nosaltres, segur.
Volem informació de: per què paguem més de 6.500 € cada
any per tenir uns recaptadors privats en contra del que diu
la llei? Per què s’ha impedit l’exercici del dret i deure dels
regidors a poder informar-se, presentar propostes i debatre
les noves tarifes de l’aigua?
Per què hem de pagar 130.712 € de més per arreglar un
carrer pel fet d’esperar l’oportunitat de les eleccions?
Salut.
Grup municipal ICV a Aiguafreda

ERC-AM
Fem aquest escrit quan encara no sabem els resultats de les
eleccions al Parlament de Catalunya, però amb la certesa
que quan surti publicat ja se sabran. Potser fins i tot ja
estarà format el nou govern que ens haurà de governar els
pròxims quatre anys.
Des d’un punt de vista de poble, del nou govern esperem
que ens proporcioni les noves infraestructures i serveis que
ens fan falta per poder tirar endavant i afrontar els nous reptes de futur: la construcció dels murs de contenció de la
ronda del congost, l’ampliació de les escoles, la construcció
d’un nou CAP o l’acabament de les obres de la carretera de
Ribes en serien bons exemples. Això, des del nostre punt de
vista, és de vital importància per al nostre poble i s’hauria de
portar a terme independentment que a la Generalitat governin uns o altres. Però l’experiència ens diu que no és així i
que segons el partit polític que ocupa una Conselleria o una
altra hi ha diferents sensibilitats vers unes prioritats o unes
altres (l’aplaçament de les obres de la ronda del congost n’és
un bon exemple).
Des d’Esquerra creiem que els petits ajuntaments són molt
importants per al futur del nostre país i que els hem de dotar
dels recursos i finançament necessaris perquè puguin oferir
un bon servei als seus habitants. Per això ens comprometem
a defensar els interessos del nostre poble, ja sigui des del
govern o des de l’oposició.
I per acabar, només, desitjar-vos a tots una bona Festa
Major, i als «Quintos 2006», agrair-los l’esforç que fan, perquè, com cada any, gaudim tots plegats de la nostra Festa
Major.
Grup municipal d’ERC Aiguafreda

L’inici del curs també suposa l’inici
de les activitats esportives a la nostra vila

L’ESPORT ES POSA
EN MARXA

En creixement
De l’esforç desenvolupat al llarg dels darrers anys
per les associacions esportives n’és bona mostra
l’increment en el nombre de participants que
registren any rere any. Per tal d’oferir un conjunt
d’activitats adequades a les necessitats dels ciutadans, els clubs esportius compten amb el recolzament de l’Ajuntament a través de subvencions o
l’aportació de material esportiu i instal·lacions.
Amb la voluntat de retre homenatge a l’esforç que
desenvolupen aquestes associacions i els esportistes locals, l’any passat es va celebrar la primera
Nit de l’Esport. Enguany, el proper 25 de novembre, tornarà a celebrar-se una vetllada de germanor en la qual les entitats s’apleguen i tenen la
possibilitat de triar els esportistes locals que més
han destacat.

E l pr o p e r 25 d e n o v e m b r e t i n dr à l l o c l a
s e go n a Ni t de l ’ E s po r t am b l a t r i a de l s m i l l o r s
esportistes

Així, en la seva primera edició la Nit de l’Esport va
triar com a esportistes més destacats Manuel
Pérez —en patinatge artístic— en la categoria
masculina i Mari Carme Parareda —en esports de
muntanya— en la categoria femenina.
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Entre les nombroses activitats que tornen a iniciar
el seu curs un cop finalitzat l’estiu destaquen
novament les esportives. Una vegada més, és
notable la implicació dels clubs esportius i l’oferta
que aquests posen a l’abast de tota la ciutadania
independentment de la seva edat o preferències.
Dins d’aquesta contribució es fa especialment
remarcable l’oferta d’activitats extraescolars que
ofereixen als nens i joves. A través de la pràctica
esportiva més enllà de les aules, els participants
gaudeixen dels beneficis físics que aquesta suposa a més de potenciar aspectes com la seva socialització o la necessitat de respectar determinades
normes.
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· Nit de l’Esport de 2005

